
ZUZANA SYROVÁ, JIŘÍ SYROVÝ: 
TRADIČNÍ KONSTRUKCE Z NEPÁLENÉ HLÍNY; VÝZKUM A OBNOVA



TECHNIKY TRADNIČNÍ *- HISTORICKÉ / LOKÁLNÍ **

	
	 *	vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
	 *	bedněná hlína (bedněné války)
	 *	dusaná hlína (nabíjení)
	 *	vyřezávané bloky, drny
	 *	nepálené cihly tesané, řezané, ručně tvaro-

vané, tvarované do formy
	 *	hliněné omazávky (lepenice, mazanice)
	 *	sláma máčená v hliněné břečce

*	 V další klasifikaci se zabýváme pouze kcemi historickými. Stranou 
ponecháváme:
	 *	hloubené konstrukce
	 *	kce násypů v historickým opevňovacích stavbách

**	 Založené na místních materiálech. Regionálně rozšířené; byť se 
může jednat o rozsáhlá území a šíření konstrukcí mezi kulturními okruhy 
kolonizačními exporty (rozšíření kcí na území římské říše, zámořské kolo-
nie), prvními traktáty (Vitruvius, Abraham Leuthner...).

TECHNIKY MODERNÍ * / GLOBÁLNÍ

	 *	 modernizované varianty všech tradičních 
technologií

	 *	stlačované a lisované cihly, komprimované 
bloky

	 *	 prefabrikované dusané nebo nakládané bloky 
vyrobené naležato

	 *	hlína litá do bednění
	 *	sláma s hlínou**, lehčená hlína
	 *	stříkaná hlína
	 *	hlína plněná v hadicích....

*	 Modernizace v několika vlnách: 
-	přelom 18. a 19. století (François Cointereau, David Gilly, Thomas Jeffer-
son, ....) - dusané kce, modernizace bednění, první lisy na cihly
-	 po první světové válce - první elektrická a pneumatická pěchovadla 
(Francie, Německo, Austrálie)
-	po druhé světové válce - mechanizace a prefabrikace, sériová produkce 
spojená s odtržením od místních materiálů
-	od 70. let 20, století - spojeno s vlnou ekologickou

**	 Nezaměňovat se slaměnými konstrukcemi!!!

Kritéria	pro	KlasifiKaci	hlíny	ve	svislých	KonstruKcí	(o.	aurenche	a	Kol.	2011):	A / klasický - tradiční charakter technologie 
a moderní technologie



* I moderní konstrukce se postupně stávají historickými: Experimentální stavba Rybářská bašta; Průhonice (Praha - zá-
pad); SEA, Skupina ekologické architektury



HLÍNA ČERSTVÁ *

 * vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * bedněná hlína (bedněné války)
 * dusaná hlína (nabíjení)
 * vyřezávané bloky, drny
 * hliněné omazávky (lepenice, mazanice)
 * sláma máčená v hliněné břečce

* Hlína použitá bezprostředně po vytěžení resp. odležení, příp. pře-
mrznutí tučných hlín pro zlepšení zpracovatelnosti

SUŠENÁ HLÍNA / PRVKY SPOJOVANÉ MALTOU

 * nepálené cihly tesané, řezané, ručně tvaro-
vané, tvarované do formy

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): B / stav hlíny v okamžiku použití 
ve stavbě



HLÍNA MÁLO VLHKÁ 

* dusaná hlína (nabíjení)*

* nepálené cihly tesané

* Přibližně 9 procent vody.

HLÍNA VLHKÁ* V PLASTICKÉM (TVÁRNÉM) STAVU

 * vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * bedněná hlína (bedněné války) 
 * nepálené cihly, řezané, ručně tvarované, 

tvarované do formy
  * hliněné omazávky (lepenice, mazanice)

 * vyřezávané bloky, drny**

HLÍNA MOKRÁ V TEKUTÉM STAVU

 * sláma máčená v hliněné břečce

* Množství vody ve směsi se může lišit v závislosti na kvalitě hlíny; 
jílovitá mastná hlína spotřebuje k dosažení stejné konzistence více vody 
než hlína hubená.

** Specifi cká je vhlkost v případě drnů.

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): C / konzistence / stupeň vlhkosti 
hliněného materiálu / obsah vody
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organická
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písčitá
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01  hloubené  konstrukce

02 krycí  vrstva hliněné 
 mazaniny

03  hliněná  výplň

04   vyřezávané bloky,  cihly 
-  drny

06  tvarovaná  hlína

07  vrstvená  hlína

08 hlína tvarovaná do for-
my

09   hlína lisovaná protlačo-
váním

05  komprimovaá, dusaná 
hlína

10  litá  hlína

11   sláma s hlínou

12  hliněná lepenice na 
podpůrné  konstrukci

VHODNOST HLÍNY PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE PODLE KLASIFIKACE CRATERRE



HLÍNA BEZ ROSTLINNÝCH VLÁKEN 

* dusaná hlína (nabíjení)*

* nepálené cihly tesané

* Zcela výjimečně může obsahovat rostlinná vlákna.

HLÍNA S ROSLINNÝMI VLÁKNY *

 * vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * bedněná hlína (bedněné války)
 * nepálené cihly**, řezané, ručně tvarované, 

tvarované do formy
  * hliněné omazávky (lepenice, mazanice)

 * vyřezávané bloky, drny***

 * sláma máčená v hliněné břečce**** 

* Výjimečně ovšem rostlinná vlákna obsahovat nemusí. Množství 
vláken závisí na kvalitě hlíny. Rostlinná vlákna zamezují trhání tj. působí 
jako „odmašťovač“; mění rovněž tepelně technické vlastnosti hlíny. Typ 
a  délka vláken závisí na typu konstrukce a její zpracovatelnosti.

** V případě kvalitní hlíny velmi často bez příměsí.

*** Specofi cký případ. Rostlinná vlákna (rostliny a kořínky) jsou obsa-
žena již v drnu.

**** Rostlinná vlákna netvoří příměs; hlína zde naopak zlepšuje vlast-
nosti slámy.

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): D / přítomnost organických 
a anorganických příměsí



RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ JEDNODU-
CHÝCH OBECNÝCH NÁSTROJŮ / NÁŘADÍ*

* vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * vyřezávané bloky, drny

* nepálené cihly tesané, řezané, ručně tvaro-
vané

  * hliněné omazávky** (lepenice, mazanice)
 * sláma máčená v hliněné břečce

* Motyky, vidle, hrábě, ....

** Specifi cké nástroje pouze pro nosnou většinou dřevěnou kon-
strukci.

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍCH 
NÁSTROJŮ / NÁŘADÍ*

 * dusaná hlína (nabíjení)
 * bedněná hlína (bedněné války)
 * nepálené cihly tvarované do formy 

* dřevěné formy, bednění, dusadla, pěchy...

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): E / Použití nástrojů pro zpracování a stavbu



HLÍNA TĚŽENÁ Z HLOUBKY:

* vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * bedněná hlína (bedněné války)
 * dusaná hlína (nabíjení)

* nepálené cihly tesané, řezané, ručně tvaro-
vané, tvarované do formy

  * hliněné omazávky (lepenice, mazanice)
 * sláma máčená v hliněné břečce

HLÍNA TĚŽENÁ V POVRCHU:

  * vyřezávané bloky, drny

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): G / hlooubková a povrchová hlína



NOSNÉ KONSTRUKCE *

 * dusaná hlína (nabíjení)
 * bedněná hlína (bedněné války)

* vrstvená hlína (nakládání / vrstvené války)
 * vyřezávané bloky, drny

* nepálené cihly tesané, řezané, ručně tvaro-
vané, tvarované do formy

* Uvedené techniky mohou být použity i v nenosné fci pro konstrukci 
příček a výplní.

NENOSNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE

 * hliněné omazávky (lepenice, mazanice)*

 * sláma máčená v hliněné břečce**

 * nepálené cihly, války či drny mohou rovněž 
tvořit výplň rámové / hrázděné konstrukce; 
případně výplně konstrukcí zděných.

* Nosným prvkem jsou pletené konstrukce, pletené nebo jiné dřevě-
né výplně hrázděné / rámové konstrukce, roubené konstrukce, případně 
masivní hliněné stěny.
 
** Nosným prvkem jsou dřevěné tyče vkládané do hrázděné / rámo-
vé konstrukce stěn; obdobné konstrukce pro stropy i mimo hrázdění

KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011): F / Nosné a nenosné konstrukce



* 1. masivní hlína:
* vrstvená hlína (nakládání / války)
* bedněná hlína (bedněné války)
* dusaná hlína (nabíjení)

* 2. *** * vyřezávané bloky, drny

* 3. sušené cihly na maltu:  
* tesané cihly
* řezané cihly
* ručně tvarované cihly
* cihly tvarované do formy

 * 4. hliněné omazávky:
* lepenice v hrázdění
* omazávka srubu nebo masivní hliněné zdi

* 5. *** * sláma máčená v hliněné břečce

KLASIFIKACI HLÍNY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ (O. AURENCHE A KOL. 2011)



* Hloubené konstrukce 

* Sypaná hlína

* Hliněná podlaha

* Hliněná omítka

* Hliněná malta



analýzy historických konstrukcí: Kříž J., Vorel J.: Restaurování ... památkových objektů / stavby, konstrukce, artefakty 
z nepálené hlíny / stavebně technolog. předpisy; výzkumný a vývojový úkol MK ČR, 1998





* Fytogeografická mapa ČR (Pannonicum růžové; Carpaticum tmavě zelené) * Mapa kulturních krajin ČR (Pannonicum 
oranžové) * Geologická mapa ČR (spraše šedé)
* Oblast podunajského hliněného domu podle V. Mencla černě orámována



TĚŽBA HLÍNY: * Hliník na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Příkazy z roku 1824; Příkazy (Olomouc) * Sklepy 
vzniklé vytěžením hlíny pro stavbu; Mohelno (Třebíč) * 3 Bývalý hliník; Křepice (Brno - venkov) * 4 Bývalý hliník; Šatov 
(Znojmo) * 5 Bývalý hliník; Příkazy (Olomouc)



Těžba hlíny: * Hliník na mapě 2. vojenského mapování a císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Petrov z roku 1824; 
Petrov (Hodonín) * Vinné sklepy v Plžích*; Petrov (Hodonín) * 

*  R. 1568 „Tobiáš Hoblavý zanechává sirotku jeden Plž v hliníku za 20zl....“ (Petrovský urbář z konce 16. století)



1. MASIVNÍ HLÍNA 



VRSTVENÁ HLÍNA / NAKLÁDÁNÍ / VYKLADANIE / VRSTVENÉ VÁLKY // STACKED EARTH / COB // 
TERRE EMPILLÉE / BAUGE // TOURTON // LEHMWELLERBAU / WELLER // MASSONE // TERRA APILA-
DA / AMASADO // TERRA EMPILHADA // TERRA MODELADA // GLEBA LUTEA....



1.1 masivní hlína:  * vrstvená hlína
* do směsi se obvykle přidávají rostlinná vlákna * staví se bez bednění ve vrstvách 10 - 80cm s pří-
padným proložením * staví se rukama a /nebo s použitím jednoduchých nástrojů * ze směsi vznikají při 
přípravě nebo se záměrně připravují hroudy * mohou být kladeny do zdi klasovitě, naplocho nebo bez 
viditelného řádu * při ručním kladení nejprve vnější hroudy a teprve mezi ně se vtlačují hroudy vnitřní * 
během vysychání je povrch zdí upraven ostrým nástrojem nebo tyčí etc. nebo u pečlivě provedených 
vazeb ponechán bez upravy * podle míry plasticity hliněné směsi výsledek tvoří po uschnutí homogenní 
hmotu nebo jsou jednotlivé hroudy viditelné

ANGLIE:  stacked earth: cob
 * cob (pův. význam hrouda, bochník) // pro odlišení: mass cob = homogenní

FRANCIE: terre empillée: bauge
* bauge (pův. význam hrouda) nerozlišuje, zda jde o „homogenní“ kci nebo stavbu 
z mottes de terre (hrouda) / pains de terre (bochník) / boules de terre (koule) // regio-
nální termíny: mâsse, massé - Normandie // bigots (= mottes) - Vendée //  caillebotis 
(= mottes) - Bretagne // gachou - Aude // coque - Midi Pyrenées // paillebart, bouzil-
lage - Midi Pyrenées

BELGIE:  tourton

ITÁLIE:  massone // pane di terra
ŠPANĚLSKO: terra apilada / amasado // gleba (hrouda)
* v katalánsku fang (bláto)

PORTUGALSKO:  terra empilhada // terra modelada
ANTIKA:  gleba lutea* (lat.) (žlutá hrouda)

NĚMECKO: Lagenlehmbau: Lehmwellerbau, Weller // Lehmbrote (bochník)

MORAVA:  nakládání // války (válek)
* válek, vál, kochval, krupec, šulec,... // umělé termíny: války válečkové (Kšír), „opus 
spicatum“ (Mencl)

SLOVENSKO: vykladanie // váľky (válok)

MAĎARSKO: ..................// vallyog**

* Stejný termín i pro ručně tvarovanou cihlu
** Stejný termín i pro ručně tvarovanou cihlu

VRSTVENÁ HLÍNA: Základní charakteristika a terminologie kcí z vrstvené hlíny v evropském kontextu



VRSTVENÁ HLÍNA / NAKLÁDÁNÍ / VRSTVENÉ VÁLKY: Slovensko: Vykladanie: stavba nakládaného domu v 50. letech 20. století; Mar-
tovce (foto václav Mencl) * nakládaná búda; Dolný Peter



VRSTVENÁ HLÍNA / NAKLÁDÁNÍ / VRSTVENÉ VÁLKY: Vrstvená konstrukce lisovny z 18.století s patrnými technologickými vrstva-
mi, osekaným povrchem stěn a zaoblením nároží * stav 1995 / 2006; Šatov, okr. Znojmo * granulometrie odebraných 
vzorků (Jan Kříž)



VRSTVENÁ HLÍNA / NAKLÁDÁNÍ / VRSTVENÉ VÁLKY: Vrstvená konstrukce z ručně kladených válků („války válečkové“); Hruška, 
Němčice nad Hanou (Prostějov), Čechy pod Kosířem, Švábenice (Vyškov) * granulometrie odebraných vzorků (Jan Kříž)
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Památky v současné vesnici – Soubor lidových staveb Rymice

Markéta Hnilicová

Klíčová slova: Soubor lidových staveb Rymice, Muzeum Kroměřížska, východní Haná, lidová architektura, 
muzeum v přírodě

Muzeum v přírodě, muzeum vesnice či muzeum 
lidového stavitelství vnímáme jako instituci prezentující 
usedlosti, sídla, sídelní krajinu a zaniklý způsob života 
pomocí historické rekonstrukce.1 Soustředí lidové stavby, 
technické památky a jiné objekty včetně jejich vybave-
ní na jednom místě nebo v rámci jedné vesnice. Jednou 
z forem vzniku je přenesení staveb na určené místo, kde 
vzniká uzavřený areál muzea v přírodě, druhou je vznik 
muzea v souboru staveb stojících na původním místě, 
jak tomu bylo také v obci Rymice nedaleko Holešova.2

Druhý přístup je prioritou pracovníků památkové péče, 
neboť zůstávají alespoň částečně zachovány složité vzta-
hy, které se zformovaly v průběhu staletí.3 Třetí možností 
je vznik muzea v přírodě kombinací předešlých dvou pří-
stupů

Muzeum v přírodě v Rymicích vznikalo pod sprá-
vou Muzea Kroměřížska (MK) od 70. let 20. století, kdy 
se začalo s vykupováním prvních domů v obci, dato-
vaných ke konci 18. a počátku 19. století,4 od původ-
ních majitelů. Postupně probíhaly také rekonstrukce 

jednotlivých objektů a byla jim částečně navrácena je-
jich dřívější podoba. V domech se ještě do jejich pře-
vzetí muzeem bydlelo, je tedy zřejmé, že také stavební 
úpravy byly podmíněny potřebami majitelů a nedbalo 
se na respektování historického vývoje bydlení či jeho 
vývoje na hanácké vesnici. K rekonstrukcím se přistu-
povalo s myšlenkou vybudování expozice5  vesnického 
bydlení východní Hané v jednotlivých časových obdo-
bích.6 Rozsáhlou ideu vybudování nejen muzea v pří-
rodě, ale také zemědělského muzea a archeoskanzenu7

se bohužel nepodařilo realizovat. Vtehdejší době pracovala 
na obnově objektů velká stavební skupina, kterou řídili 
odborní pracovníci muzea a dohlíželi na správnost tech-
nických postupů a dodržování rekonstrukcí podle poža-
davků památkové péče a starých řemeslných postupů. 
První objekty muzea v přírodě byly veřejnosti zpřístup-
něny roku 1977.

V dnešní době spravuje Muzeum Kroměřížska 
sedm objektů lidových staveb, renesanční tvrz a větr-
ný mlýn, který je jedinou přenesenou stavbou celého 

1. Dům čp. 65, Hejnice v Rymicích, 2015, foto R. Bašta, fotoarchiv MK. House No. 65, Hejnice in Rymice. Haus Nr. 65, Hejnice in Rymice.



STACKED COB STRUCTURES / VRSTVENÉ VÁLKY / “VÁLKY VÁLEČKOVÉ”: Experimentální válková stavba: Marek Vlček; 
Lysovice, Hliněný dům (video dostupné na http://www.hlinenydum.cz/wiki/video/vyroba-hlinenych-valku/ * 
http://www.hlinenydum.cz/wiki/video/vystavba-steny-z-hlinenych-valku/)



STACKED COB STRUCTURES / VRSTVENÉ VÁLKY / “VÁLKY VÁLEČKOVÉ”: Experimentální válková stavba: Rakousko: 2015 praktikum 
Weinviertler Museumsdorf Niedersulz - Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien (http://lehmbau.boku.ac.at/en/home/) * 
Morava: Národní ústav lidové kultury (NULK) výstava Hliněné stavitelství na Moravě / Muzeum vesnice jihovýchodní Mo-
ravy - skanzen Strážnice (http://www.nulk.cz/?exhibition=hlinene-stavitelstvi)



STACKED COB STRUCTURES / VRSTVENÉ VÁLKY / “VÁLKY VÁLEČKOVÉ”: Rozebrání a dokumentace válkové stodoly usedlosti čp. 
13 v Tištíně (okr. Prostějov) - Martin a Bedřich Novotný * Experimentální rekonstrukce: Southern Moravia: Národní ústav 
lidové kultury (NULK) výstava Hliněné stavitelství na Moravě / Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen Strážnice 
(http://www.nulk.cz/?exhibition=hlinene-stavitelstvi)



STACKED COB STRUCTURES / VRSTVENÉ VÁLKY / “VÁLKY VÁLEČKOVÉ”: Hruška (Prostějov) * Čechy pod Kosířem



STACKED COB STRUCTURES / VRSTVENÉ VÁLKY / “VÁLKY VÁLEČKOVÉ”: ball shape * illustration of cob wall from the Earthen techni-
ques in Europe II poster * Hungary / Romania: Construction of a house in Polonița  - Lengyelfalva  in 2014 



BEDNĚNÁ (PLASTICKÁ) HLÍNA / BEDNĚNÉ VÁLKY: SHUTTERED COB // TERRE EMPILLÉE ET COF-
FRÉE / BAUGE COFFRÉE //



1.2 masivní hlína:  * bedněná (plastická) hlína
* vrstvená hlína s použitím bednění * používá se stejné hliněná směs / hroudy jako u vrstvené hlíny *  
používají se stejné typy bednění jako pro dusané kce * zjednodušení stavby a zlepšení vlastností kce - 
je zajištěna svislost stěn, není nutno upravovat povrch, je možno stlačit a lépe provázat hliněnou směs / 
hroudy při pěchování* do bednění * kladení hrud do bednění * vhazování hrud do bednění *  pěchování   

ANGLIE:  shuttered cob
FRANCIE: bauge coffrée
* min. od středověku (doleženo v Perpignanu - 15. - 16. stol.)

MORAVA:  ...................
* bedněné války // umělé termíny: války hroudové (Kšír)

SLOVENSKO: ...................
* bedněné války

MAĎARSKO: ...................
* bedněné hliněné bochníky * hliněné bochníky vrstvené mezi pletené bednění

* Plastickou hlínu nelze zhutnit tak jako málo vlhkou směs při dusání 

BEDNĚNÁ (PLASTICKÁ) HLÍNA / BEDNĚNÉ VÁLKY:  Základní charakteristika a terminologie kcí z bedněné (plastické) hlíny v evrop-
ském kontextu



COFFERED BREAD-SHAPED PIECES / VÁLKY BEDNĚNÉ / “VÁLKY HROUDOVÉ“: Detail of the wall constructed with coffered bread-sha-
ped pieces – války; Hnánice (Znojmo) * Wine press cabine; Popice (Znojmo) * Enclosure; Modrá (Uherské Hradiště) * Barn 
constructed with coffered bread-shaped pieces – války - Míšovice (Znojmo)



BREAD-SHAPED PIECES – VÁLKY: Barn constructed with bread-shaped pieces – války - wooden planks were used only in exte-
rior to obtain faster a perfect fl at surface; Slup no. 49 (Znojmo) *



BREAD-SHAPED PIECES – VÁLKY: Farmstead no. 49 Slup - (Znojmo) - parts of cob / války structure colud be identifi ed also during 
the demolition of the farmhouse *



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: RAMMED EARTH // TERRA APISONADA // TÁPIA // TERRE DAMÉE ET 
COFFRÉE / PISÉ // TERRA BATTUTA / PISÉ // STAMPFLEHM / PISEBAU / PISE // ЗЕМЛЕБИТ



1.3 masivní hlína:  * (bedněná) dusaná hlína
* staví se z pouze mírně vlhké hlíny, z níž jsou odstraněny nadměrně velké částice, případně doplněny 
hrubší částice* * do směsi se obvykle nepřidávají rostlinná vlákna * připravená hlína je sypká * staví se 
do posuvného bednění ve vrstvách pomocí dřevěných dusadel / pěchovadel * používají se různé typy 
bednění s příčníky (otvory v hotové stavbě), bez příčníků (vhodné pro nižší stavby), lineární *  bednící 
desky může nahrazovat tyčovina nebo výplet * spára mezi bloky může být šikmá nebo svislá

ANGLIE:    rammed earth
* V Americe rovněž pod vlivem latinskoamerických zemí tabby.

MAROKO:   tabiya
ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO, SARDINIE: tàpia, tapia, tapial
* v katalánsku rovněž terra apisonada / apisonado

FRANCIE: terre damée et coffrée: pisé
* termín pisé (z lat. pinsare), doložený v okolí Lyonu od 16. století, se od konce 
18. století celosvětově rozšířil díky překladům francouzských osvícenských traktátů 
// regionální termíny: 

ITÁLIE:  terra battuta // pisè

NĚMECKO: Stampfl ehm // PiseBau
ČECHY: .......................**

MORAVA:  nabíjenice
* nabíjenice/a, sypanice, tlučenice, tlčénka, pichovanica.......

SLOVENSKO: nabíjanica
MAĎARSKO: ....................

RUSKO: землебит***

* Případně i úlomky keramiky (portugalsko, Uherský Ostroh).
** Jondl používá z německy psané dobové literatury převzatý termín Pisebau nevhodně přložený 
J.N: Štěpánkem jako „lepeniční stavba“.
*** Z nej v 50. letech odvozen termín hlinobit.

DUSANÁ HLÍNA: Základní charakteristika a terminologie kcí z dusané hlíny v evropském kontextu * (punský, punsko-berber-
ský původ) * celosvětové rozšíření od konce 18. století vlivem zanícených propagátorů, stavebních traktátů a přírůček 
(G.C. Goiffon, F.  Cointeraux, Boulard, Rondelet, D. Gilly, A. Rees, T. Jefferson, ....; do českého prostředí zprostředkoval 
J. P. Jöndl)



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Bednění s příčníky: Stavba pisé podle Rondeleta (1812) * Nástroje pro pisé podle Rondeleta 
(CRATerre) * Bednění z Auvergne podle CRATerre * Stavba z dusané hlíny kolem roku 1930 v Maďarsku. 



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Bednění s příčníky: Stavba nabíjenice v Hroznové Lhotě (Hodonín) r. 1910 (foto K. Chotek) * 
Ilustrace z Atlasu k poučení o stavitelství pozemním Jana Filipa Jöndla (1840)



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Bednění s příčníky: Stodoly z dusané spraše ve Spinku, Kozojídkách a Lidéřovicích (Hodonín) * 
granulometrie odebraných vzorků (Jan Kříž)



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Detaily dusaných stěn domů viditelné pod odpalou omítkou; Lidéřovice, Vnorovy (Hodonín)



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Bednění bez příčníků: Bednění z Bugey / 
Bresse podle F. Cointeraux a CRATerre * Stavba z dusané hlíny kolem 
roku 1930 v Maďarsku. 



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE: Bednění bez příčníků: stodoly, detail domu a vinné búdy; Jankovice, Těšov, Mařatice (Uherské 
Hradiště) * Vrstvy nabíjení prokládané proutím nebo houžvemi. 



DUSANÁ HLÍNA / NABÍJENICE : Vinné búdy v Soví Hoře, Mařatice



1 - podsíň žudru * 2 - síň * 3 
- obytná místnost * 4 - černá 
kuchyně * 5 - komora * 6 -  ? 
* 7 - průjezd * 8 - horní síň * 
9 - horní komora žudru * 10 - 
horní sál * 11 - horní komora 
* 12 - ?

1
2

3
4

5
6

7

8 9

10

11
12

DUSANÁ NEBO VRSTVENÁ HLÍNA? * Komora domu se žudrem čp. 115 v Pouzdřanech (okr. Břeclav), nesoucího na arkádovém 
náspí vročení 1607



DUSANÁ NEBO VRSTVENÁ HLÍNA? * Komora domu se žudrem čp. 115 v Pouzdřanech (okr. Břeclav), nesoucího na arkádovém 
náspí vročení 1607; granulometrie odebraných vzorků (Jan Kříž)



KTERAK OD SEBE ROZPOZNAT A POSTERIORI HLÍNU VRSTVENOU, PLASTICKOU BEDNĚNOU A DUSANOU
* přítomnost rostlinných vláken - vrstvená nebo bedněná (plastická) hlína
* díry po příčnících bednění - dusaná nebo bedněná (plastická) hlína
* otisky bednění v povrchu stěny nebo v opadlé omítce - dusaná nebo bedněná (plastická) hlína
* zaoblená nároží - vrstvená hlína
* zrnitost hlíny - přítomnost větších frakcí - dusaná hlína*

* pravidelnost a kontinuita vrstev - použití bednění - dusaná nebo bedněná (plastická) hlína
* mikromorfologická analýza pro zjištění množství vody, promísení a konzistence hliněné směsi v době stavby

KTERAK ROZLIŠIT VRSTVENÉ HLINĚNÉ BOCHNÍKY / VÁLKY A RUČNĚ TVAROVANÉ NEPÁLENÉ CIHLY
* použití po řádném vysušení - ručně tvarovaná cihla
* zdění na maltu - ručně tvarovaná cihla

* Neplatí ovšem pro hojně používané sprašové hlíny.



DE L'EAU POUR CONSTRUIRE
Les argiles

Les argiles sont des particules 
microscopiques à faciès lamellaire. 
Photo de kaolinite réalisée au 
microscope électronique à balayage. 
Copyright C. Olagnon - GEMPPM - INSA 
Lyon - CNRS UMR 5510

Les grains d’argiles, par leur petite 
taille et, aussi par leur forme 
aplatie, sont soumis à des forces 
capillaires beaucoup plus importantes 
que les autres grains, plus gros et 
arrondis. Elles se différencient en 
effet des autres constituants de la 
terre non seulement par leur taille 
microscopique mais aussi par leurs 
formes planes qui leur confèrent une 
masse insignifiante en comparaison de 
leur surface. Pour ces microcristaux, 
les propriétés de surfaces deviennent 
prépondérantes et, en présence 
d’eau, des propriétés macroscopiques 
particulières, telles que la plasticité 
et la cohésion, apparaissent.

D E  L ' E A U  E T  D E S  G R A I N S  P O U R  U N  R E N O U V E A U  D U  P I S É> 1 4

La photo ci contre, prise au microscope 
électronique à balayage illustre bien le fait 
que l’argile est le liant de la terre.  On aperçoit 
deux grains de sable recouverts par un  film  
d’argile et liés entre eux par un pont  argileux. 
L’argile « colle » les différents grains entre 
eux. Cependant, une observation de ce pont 
argileux montre que celui-ci est constitué d’un 
ensemble de particules, les argiles, sortes de  
grains plats  microscopiques, liées entre elles 
par des ponts d’eau. Finalement, le véritable 
liant de la terre, c’est l’eau.

Schéma du pont argileux liant des 
grains de sable

Photo d'un pont d'argile
liant 2 grains de sable

Agrandissement du pont d'eau liant les 
plaquettes d'argiles

D E  L ' E A U  E T  D E S  G R A I N S  P O U R  U N  R E N O U V E A U  D U  P I S É 1 5 <



2. vyřezávané bloky, drny
* hlína je vyřezávaná z povchu včetně kořínků a vegetačního pokryvu * je aplikována bezprostředně po 
vyřezání * klade se do zdi bez malty kořínky vzhůru *

ANGLIE, SKOTSKO:  sod, turf
* rozšířeno rovněž v Americe, Austrálii, Na Novém Zeelandu / řada regionálních ter-
mínů: green, peat, mass

ŠPANĚLSKO A LATINSKÁ AMERIKA:  tepe, cesped, terron

FRANCIE:    mottes engazonnées découpées*

* Nezaměňovat s technikou z plastické hliněné směsi vyřezávaných vrstvených prvků známou 
v Normandii jako gazons

VYŘEZÁVANÉ BLOKY / DRNY: Základní charakteristika a terminologie v evropském kontextu 



Frank Visek sod house, south-west Custer County, Nebraska
Tim Turner, 'Sod Houses in Nebraska', APT Bulletin, VII, 4 (1975), p 26VYŘEZÁVANÉ BLOKY / DRNY: Příklady konstrukce stěn z „drnů“ z Evropy a zámoří; Nebraska, Francie, Dánsko * Vlevo dole 

drnování sklepa; Svéradice (Klatovy) 



3. NEPÁLENÁ CIHLA 



3. sušené cihly na maltu
* všechny techniky nepálených cihel používají modulární prvky vyrobené rozličným způsobem (ose-
kání, řezání, ruční modelování, tvarování do formy*) a před požitím ve stavbě vysušené * zdí se na 
maltu * pro rozměrné prvky je vhodnější používat termín bloky

ANGLIE:  brick 
* tesaná cihla: duripan
* ručně modelovaná cihla: lump, ball
* cihla tvarovaná do formy: mud brick, sun-dried brick

ŠPANĚLSKO A LATINSKÁ AMERIKA:  adobe
* tesaná cihla: caliche, tepetate, cangahua

FRANCIE:  brique
* řezaná cihla: ...... (známé v Haute Garonne)
* ručně modelovaná cihla: brique modelée
* cihla tvarovaná do formy: brique crue

KYPR:    
* řezané cihly: ...... 

ITÁLIE:  mattone. mattone cotto
* regionální názvy: massi, massoni, gnocchi, massine, latul, natul, ladroni...

NĚMECKO:  Ziegel, LehmZiegel, LuftZiegel** 
ČECHY A MORAVA: cihla, nepálená cihla
* buchta, blatná cihla, surová cihla, surovica, vepřovice, kotovice....
SLOVENSKO: surová tehla....
MAĎARSKO:  tégla, valyog, valyogtégla, nyerstégla...

* Termíny pro cihly ručně modelované a cihly tvarované do formy nejsou v řadě jazyků rozlišeny.
** K německým i českým termínům v právních předposech a textech v českých zemích podrobně 
M. Ebel (2011, 2007); k termínům v českých zemích v kontextu podunají a ostatních slovanských jazyků 
Syrový a Syrová (2011)

SUŠENÉ / NEPÁLENÉ CIHLY: Základní charakteristika a terminologie v evropském kontextu * Termíny odvozeny arabského tub, 
resp. staroegyptského dob, latinského tegula, řeckého plinthos..., případně tureckého kerpiç



SUŠENÉ / NEPÁLENÉ CIHLY: demonstrace výroby nepálených cihel v roce 1953; Boršice u Blatnice (Uherské Hradiště); K. O. 
Hrubý, Etnografi cký ústav Moravského muzea



SUŠENÉ / NEPÁLENÉ CIHLY: výroba cihly „vrhanou hliněnou koulí“; Francie * demonstrace výroby nepálených cihel v roce 1996; 
Příkazy (Olomouc)



SUŠENÉ / NEPÁLENÉ CIHLY: sušení cihel v 50.letech 20. století; Louka, Nová Lhota (Hodonín), Biela Voda (Slovensko)



SUŠENÉ / NEPÁLENÉ CIHLY: sýpka z tkonce 16. století; Dědibaby (Mělník) * zaklenutí vjezdu z nepálených cihel; Cítov (Mělník) 
* nepravá klenba podstřešní komory; Chocholná - Velčice (Slovensko) * Sušírna chmele; Odrlice (Olomouc) * zdivo z ne-
pálených cihel; Strání (Uherské Hradiště), Bohuslavice nad Vláří, Březnice (Zlín)



nepálená cihla: Sýpka usedlosti dendrochronologicky datovaná 1582; Dědibaby (Mělník); (dokumentace J. Pešta)
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Příklad obnovy venkovské usedlosti – dům čp. 37 ve Zlámanci 

Vladislava Říhová

Klíčová slova: lidová architektura, hliněný dům, dotace, stavební obnova

1. Obytný dům čp. 37 ve Zlámanci, před 1959, archiv autorky. Residential house No. 37 in Zlámanec, before 1959. Wohnhaus Hs.-Nr. 37 in Zlámanec, 
vor 1959.

Obnova lidové architektury může mít různé investory. 
Náš příklad bude prezentovat přístup poučeného 
soukromého vlastníka, který má relativní dostatek času, 
ale omezené finanční zdroje.

Situace a dějiny usedlosti
 

        Usedlost čp. 37 ve Zlámanci vznikla v poslední třetině 
18. století jako soubor staveb seskupených na úpatí kopce 
kolem nepravidelného dvora.1 Do návsi se okapovou stra-
nou obrací obytný dům s komorou a průjezdem, vystavě-
ný z nepálených cihel. Východně od něj v hloubi dvora  
je do svahu zasazen samostatně stojící výměnek vyzděný  

z nepálených cihel nad kamennou konstrukcí sklepa.  
Protější severozápadní stranu dvora uzavírá stodola  
a ve svahu zasazené chlévy s krytým zápražím, postave-
né z pálených cihel a kryté na sedlových střechách pále-
nou krytinou. Postupný vývoj usedlosti je možné vyčíst  
ze série katastrálních map. Jejich informace je někdy 
nutné doplnit průzkumem samotných stavebních ob-
jektů a drobných zmínek archivních pramenů. Nejstarší 
částí souboru budov je obytný dům z konce 18. století,  
ke kterému byl někdy na začátku 19. století v severní 
části přistavěn průjezd (tehdy spíše chlév). Asi z polo-
viny 19. století pochází výměnek,2 který vznikl nejspíše  
na místě původní, samostatně stojící podsklepené komory  
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Transfer a následná obnova jednoho z posledních polabských 
domů s podsíní 

Markéta Hanzlíková

Klíčová slova: Oskořínek, Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, dům s podsíní, roubení, zdivo 
z nepálených cihel, transfer, obnova, transfer kompaktních bloků

1. Oskořínek, mapa stabilního katastru, 1842, převzato z http://
archivnimapy.cuzk.cz/, vložená šipka označuje dům čp. 65. 
Oskořínek – map of the 1842 stable Land Registry, the arrow indicates 
house No. 65. Oskořínek – Plan aus dem Stabilen Kataster vom Jahre 
1842, der Pfeil zeigt auf das Haus Nr. 65.

2. Oskořínek, současná katastrální mapa, převzato z http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/, vložená šipka označuje dům čp. 65. 
Oskořínek – contemporary Land Registry map, the arrow indicates 
house No. 65. Oskořínek – heutige Katastralkarte, der Pfeil zeigt auf 
das Haus Nr. 65.

Podobu malebné krajiny českého a moravského ven-
kova po staletí utvářenou prací lidských rukou půvabně 
doplňovaly vesnice s navazující plužinou, sídla s regionál-
ně odlišnou a výtvarně působivou vesnickou architektu-
rou. Minimální povědomí o možnostech obnovy vesnické 
architektury pro plnohodnotné soudobé využití vede 
k nevratným ztrátám architektonického fondu. Postu-
pující zánik charakteristického vzhledu kulturní krajiny, 
vesnických sídel i samotných historických vesnických 
staveb v naší zemi vychází nejen z neznalosti regionál-
ních kontextů i odlišností a z netečnosti k estetickým 
a architektonickým hodnotám, ale souvisí také s úpad-
kem řemeslných dovedností a ztrátou obecného pově-
domí o tradičních stavebních technologiích. Přesto 
se můžeme setkat s řadou pozitivních příkladů obnovy, 
zhodnocení a využití vesnických staveb. Nepodaří-li 
se zachovat stavbu na původním místě, může být pos-
lední možností záchrany chátrajícího objektu jeho pře-
nesení do muzea v přírodě. 

Podsíňové1 stavby v polabské vesnické architektuře

Vesnickou architekturu Polabí reprezentují přede- 
vším drobné přízemní roubené stavby často s charak-vším drobné přízemní roubené stavby často s charak-vším drobné přízemní roubené stavby často s charak
teristickými lomenicemi.2 Vedle roubených konstruk-
cí se zde setkáváme se zdivem z kamene a nepálených 
cihel, ačkoli zděná vesnická architektura je zastoupena 

v menší míře především stavbami s ohlasy klasicismu. 
K jejímu většímu rozšíření ve vesnickém prostředí 
dochází v polabské oblasti až s počátkem 20. století, kdy 
se objevují obytné i hospodářské objekty s vaznicovými 
krovy se zdobně pojednanými prvky v prázdných vaz-
bách štítů, které jsou v souvislosti s rozvojem železnice 
ovlivněny architektonickým výrazem a stavebními kon-
strukcemi drážní architektury. Oblast Polabí současně 
patří mezi území, na kterém byly v minulosti hojně za-
stoupeny roubené i zděné stavby s podsíní.3 Podsíň, pros-
tor pod více či méně předsazenou střechou objektu, byla 
součástí obytných i hospodářských vesnických staveb 
a kováren.4 Na rozdíl od průchozího městského pod-
loubí bývala na vesnici podsíň od veřejného prostoru od-
dělena plůtkem z ozdobně pojednaných profilovaných 
prken nebo s jednoduchým, převážně svisle kladeným 
bedněním. 

Do dnešních dnů se z polabských domů s podsíní 
zachovalo in situ jen několik dokladů na území okresu 
Nymburk.5 Jsou to památkově chráněné stavby čp. 2 
v Byšičkách, čp. 22 v Dubečně a dům čp. 24 v Žitovlicích, 
který byl díky celkové obnově v minulých letech za-
chráněn před zánikem. Ze staveb, které nejsou státem 
chráněnými památkami, se dochoval dům čp. 86 v Jík-chráněnými památkami, se dochoval dům čp. 86 v Jík-chráněnými památkami, se dochoval dům čp. 86 v Jík
vi, přenesený z Národopisné výstavy českoslovanské, 
a čp. 19 v Dubečně. Kovárny s podsíní zastupuje v nedávné 
době necitlivě přestavěná kovárna čp. 124 v Jíkvi.6



zaCHRAŇTE 
STODOLY
HRUBÁ VRBKA
8. – 9. 9. 2017 FILOZOFIE PROJEKTU: 

Cílem je oživení tradičních technologií, 
které mohou zachránit ojedinělý soubor 
podélně průjezdných stodol při záhumen-
ních cestách, tvořících jedinečný vstup do 
tradiční horňácké obce Hrubá Vrbka, pro 
zachování kulturně historického dědictví 
dalším generacím.  

OSLAVA HLÍNY - OSLAVA ŽIVOTA 
... seznámit se, pochopit, tvořit, bavit se

IV. ročník veřejného workshopu



HLINĚNÁ OMAZÁVKA / LEPENICE / MAZANICE / MAZANINA // DAUBED EARTH / DAUB // TERRE 
GARNISSAGE / TORCHIS  // QUINCHA / BAHARENQUE / TABIQUE...// LEHMBEWURF



4. hliněné omazávka
* hliněná směs promíšený obvykle rostlinnými vlákny odbobné konzistence jako vrstvená hlína je na-
nášena na nosný podklad, jímž může být pletená stěna, výplň hrázděné / rámové konstrukce nebo 
roubená kce* opatřená kolíčky pro přichycení hliněné směsi, případně obdobně upravená hliněná stěna

ANGLIE:  daubed earth, daub 
FRANCIE:  terre garnissage, torchis
ŠPANĚLSKO:  quincha / baharenque / tabique
NĚMECKO:  Lehmbewurf 
ČECHY A MORAVA: omazávka / lepenice
* mazanina, mazanice, 
* omazávka srubu: kožich 

* V kombinaci se srubovou kcí se kombinují tepelně technické vlastnosti dřeva a hlíny
HLINĚNÁ OMAZÁVKA / LEPENICE: Základní charakteristika a terminologie v evropském kontextu 

V kombinaci se srubovou kcí se kombinují tepelně technické vlastnosti dřeva a hlíny



HLINĚNÁ OMAZÁVKA / LEPENICE: omazávka na strukturálním podkladu pletené stěny, výplně hrázděné nebo rámové kce *  



PAN DE BOIS DU NORD-OUEST DE LA BOHÊME : Maison en pan de bois avec la pièce d‘habitation an bois empilé emboîté et la 
cheminée en bois couverte de terre isolante; Šluknov (Děčín)



PAN DE BOIS DU NORD-OUEST DE LA BOHÊME : Maison en pan de bois avec la pièce d‘habitation an bois empilé emboîté et la 
cheminée en bois couverte de terre isolante; Šluknov (Děčín)



HLINĚNÁ OMAZÁVKA / LEPENICE: omazávka na strukturálním podkladu roubené kce *  



PIÈCES D’HABITATION À „FOURRURE“: Mirkovice, Český Krumlov, no. 1 (1430)



1 - síň * 2 - dymná jizba 
* 3 světnička / kuchyně * 
4 - komora * 5 - chodba ke 
sklepu * 6 / 7 - ? * 8 - horní 
síň * 9 - horní komora

1583

1612-1692

20. století

19. století
18. / 19. století

KONSTRUKCE Z OBDOBÍ PŘED TŘICETILETOU VÁLKOU: OMAZÁVKA ROUBENÍ:  Čistá, okr. Svitavy, čp. 171 (dymná jizba - 1583)



KONSTRUKCE Z OBDOBÍ PŘED TŘICETILETOU VÁLKOU: OMAZÁVKA ROUBENÍ:  Čistá, okr. Svitavy, čp. 171 (dymná jizba - 1583)



KONSTRUKCE Z OBDOBÍ PŘED TŘICETILETOU VÁLKOU: OMAZÁVKA ROUBENÍ:  Čistá, okr. Svitavy, čp. 171 (dymná jizba - 1583)



5. sláma máčená v hliněné břečce 
* sláma máčená v hliněné břečce namotávaná na tyče 
vkládané vodorovně nebo svisle do hrázděné / rámové 
stěny

 
FRANCIE:  pallisons 
NĚMECKO: ..............
ČECHY: .....................

SLÁMA MÁČENÁ V HLINĚNÉ BŘEČCE: Základní charakteristika a terminologie v evropském kontextu 
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PISÉ H2O
De l ’eau et  des  grains  pour  un renouveau du pisé  en Rhône -Alpes
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Earth has been, is, and will be one of the major materials used by humankind to build its habitat and shape its 
environment. 

Earthen architecture is one of the most powerful expressions of the human capacity to create built environments with local 
resources. Numerous major civilizations around the world have flourished producing refined earthen architecture that 
comprises rich and varied cultural landscapes and urban settlements. Based on recent UN statistics, at least one quarter of 
the world’s population lives in earthen dwellings, and more than 180 UNESCO World Heritage Sites incorporate earthen 
elements. 

Natural disasters, social conflicts, industrialisation, increased urbanisation, and globalised models and standards of building 
in housing design and construction contribute to the disappearance of traditional knowledge and social-cultural practices in 
the building and maintenance of earthen architecture. 

Nonetheless, the significance and potential of earthen architecture are known and recognised. Recent research confirms the 
advantages of earth as a building material. It is a renewable resource with structural and thermal properties applicable to 
various elements of the built environment, including landscaping, architecture, and artistic works.  

Today, there is growing support for the continued and renewed use of earth on the part of practitioners and policymakers. 
Earthen architecture confronts some of the essential challenges of our world today as outlined in the United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development. It can contribute to enhanced quality of life and access to adequate housing for all, job 
creation and economic opportunity, cultural continuity and diversity, social cohesion and peace-building. It also contributes to 
the reduction of greenhouse gas emissions, thereby mitigating the risks of climate change.  

Yet, the local nature of earth, earthen materials, and thus earthen architecture, underscores the need to understand their 
varied histories, values, life-cycle properties, durability, forms, and functions so as to maximise their potential. Additionally, 
this diversity of raw materials offers many opportunities for developing new earthen building products. Whether developing 
new building systems or preserving existing ones, designing architecture that effectively connects people and their places 
requires fitting to the capacities of local actors and actually addressing the needs and constraints, use and ambiance 
produced. 

In that respect, it is important to recognise that there are no global solutions, no technologies nor models that can simply be 
exported from one context to another. Earthen heritage and vernacular traditions remain an important source of knowledge 
and serve as a foundation for relevant localised solutions. Establishing links between archaeological data, historical 
information, cultural practices, and new technologies can inspire innovation and ensure that interventions are adapted to 
diverse environments (natural, cultural, social, and economic, governance) and to communities’ expectations. 

This valorisation of the potential of earthen architecture can best be achieved through collective action that unites common 
interests of the complementary actors who are part of the construction process. Such dynamics are essential to promoting 
the role of earthen architecture in a sustainable and evolving built environment. This also requires concerted effort towards 
better characterisation and further inclusion in building codes and standards as well as in educational programmes, so as to 
legitimise the range and continuity of earthen building cultures and enhance their potential. This will ensure the right to build 
with earth, providing benefits towards cultural confidence, dignity, and the resilience of people and their communities.. 

PRÉ-ACTES / PREPRINTS / PRE-ACTOS 1ER PRIX MONDIAL 
DES ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES
EN TERRE CRUE 

DOSSIER DE PRESSE

LAURÉATS & PRIX SPÉCIAL 

#TerraAwardterra-award.org TERRA Award 2016 #ArchitecturesContemporainesEnTerreCrue
www.

ICOMOS ISCEAH (INTERNATIONAL COMMITTEE ON EARTHEN ARCHITECTURAL HERITAGE): * první konference Yazd (Iran) 1971 / 
poslední konference Terra 2016 Lyon
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DOWN TO EARTH / Zpět na zemi – Hliněné stavby ve střední Evropě (projekt společné českorakouské aktivity Mobility, na níž 
spolupracuje Národní památkový ústav, Archaia o.p.s. a IVA – ICRA Institute for Comparative Research in Architecture)




